








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 
 Số: .................................................................  

Kèm theo Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng Cho vay Tiêu dùng số: ………………………………ngày……… 

Phụ lục này được lập và ký giữa Bên Vay (theo các chi tiết dưới đây) và Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế 

Việt Nam JACCS (sau đây gọi tắt là “JIVF”), cho mục đích xác nhận số tiền bảo hiểm khoản vay của Bên Vay theo quy 

định hiện hành, cụ thể: 

Bên vay  

Địa chỉ  

CMND  Ngày cấp  Nơi cấp  

Số HĐ  Điện thoại  Di động  

Xác nhận các nội dung sau: 

Giá trị hàng hóa/Dịch vụ  

 ..........................................  VND 

(Bằng chữ: .................................................  

 .................................................................. ) 

Số tiền bảo hiểm khoản vay  

 ..........................................  VND 

(Bằng chữ: .................................................  

 .................................................................. ) 

PHÍ LÀM HỒ SƠ & GIẢI NGÂN 
KHOẢN VAY 

JIVF KHÔNG THU PHÍ DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO  

Tổng số tiền vay  

 ..........................................  VND 

(Bằng chữ: .................................................  

 .................................................................. ) 

 

Bên vay bôi đen ô phù hợp dưới đây để JIVF kiểm soát việc mua bảo hiểm và thu phí bảo hiểm nếu có (bắt buộc) 

□ Bảo hiểm khoản vay bao gồm trong Tổng số tiền vay. Bên Vay đồng ý và xác nhận nhận rằng trong trường hợp phí bảo 

hiểm bao gồm trong khoản vay, Bên cho Vay sẽ thực hiện giải ngân khoản phí bảo hiểm phải thanh toán vào tài khoản của 

Công ty bảo hiểm mà Bên Vay đã đăng ký theo “Giấy yêu cầu bảo hiểm” (nếu có).  

□ Bên vay tự đóng phí bảo hiểm và đã giao Biên lai thu tiền cho Nhân viên tư vấn. 

□ Bên vay đóng phí bảo hiểm thông qua Nhân viên tư vấn (Số tiền vay chỉ được giải ngân khi Bên vay đã hoàn tất việc 

đóng phí bảo hiểm. do đó Bên Vay phải kiểm tra để chắc chắn rằng nhân viên tư vấn đã nộp đầy đủ khoản phí bảo hiểm). 

 

Bằng việc ký tên dưới đây, Bên vay cam kết đã kiểm tra tất cả thông tin khoản vay (bao gồm phí bảo hiểm khoản vay) và 

xác nhận các nội dung cam kết trên là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm đối với bát kỳ vấn đề nào phát sinh liên 

quan đến nội dung cam kết này.  

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng cho vay tiêu dùng. 

Xác nhận của nhân viên tư vấn 

JIVF 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

JIVF 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

BÊN VAY 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 











CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY NHẬN NỢ 
 Số: .................................................................  

 Kèm theo Hợp đồng tín dụng số: .................................................. Ngày .............................  

Giấy Nhận nợ này được ký giữa Bên Vay (theo các chi tiết dưới đây) và Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Quốc tế 
Việt Nam JACCS (sau đây gọi tắt là “JIVF”), theo đó: 

Bên vay  
Địa chỉ  
CMND  Ngày cấp  Nơi cấp  
Số HĐ  Điện thoại  Di động  

 

Cam kết thanh toán không điều kiện số tiền nhận nợ vay  theo Hợp đồng cho vay tiêu dùng số:……………… Ngày 

…………….ký giữa chúng tôi và JIVF (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng cho vay tiêu dùng) như sau:: 
Số tiền vay theo Hợp đồng cho vay 

tiêu dùng 
 ........................................  VND 

(Bằng chữ: .................................................  
 .................................................................. ) 

Số tiền nhận nợ  ........................................  VND 
(Bằng chữ: .................................................  
 .................................................................. ) 

PHƯƠNG THỨC RÚT VỐN VAY 

 Bằng chuyển khoản 
 ........................................ VND 

(Bằng chữ: .................................................  
 .................................................................. )  

Bằng tiền mặt 
 

Mục đích sử dụng vốn  

Lãi suất cho vay thỏa thuận .........%/tháng Thời hạn vay ......... tháng 

Ngày rút vốn …………………….. Ngày đến hạn …....... 

Lãi quá hạn 150% lãi suất cho vay trong hạn Kỳ hạn trả nợ  

Số tiền trên được ghi nợ vào tài khoản vay của tôi số:………………………………… 
Tại:……………………………………..Chi nhánh:………………………………….. 
Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng 
tín dụng. 
Giấy nhận nợ này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng cho vay tiêu dùng. 

..............., Ngày ............... Tháng ...............Năm ..............  

 BÊN VAY 
  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------  
XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS 
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 


